שלום רב,
אנו שמחים להזמינכם לסדרת קונצרטי צהרי יום ב' ,סמסטר א' תשע"ח2017-8 ,
שלושה קונצרטים יתקיימו באולם ע"ש ברברה מנדל ,בניין מנדל ,הר הצופים
( )20/10/17 ,13/10/17 ,6/10/17
תשעה קונצרטים יתקיימו בהר הצופים ,בנין מדעי הרוח ,חדר 2715
כל הקונצרטים יחלו בשעה  ,13:00וימשכו כ 45-דקות.
הכניסה ללא תשלום
להלן רשימת הקונצרטים לסמסטר א'.
כל המעוניינים לקבל הודעה שבועית על התכנית המפורטת לקראת כל קונצרט ,מוזמנים להצטרף
לרשימת התפוצה בדוא"ל .אפשר לשלוח את כתובת הדוא"ל שלכם אל הכתובת הבאה:
sara.pavlov@mail.huji.ac.il

להתראות בקונצרטים
דר' שרה פבלוב
החוג למוסיקולוגיה.

החוג למוסיקולוגיה
בשיתוף עם בית ספר ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח ודיקנט הסטודנטים
שמחים להזמינכם לסדרת קונצרטי צהרי יום ב'
עונה תשע"ח ( ,)2017/8סמסטר א'
ימי ב' ,בשעה  ,13:00בנין מדעי הרוח ,חדר  ,2715ובניין מנדל ,אודיטוריום ברברה מנדל
הכניסה חופשית
30.10.17

אירינה ברקוביץ' ,פסנתר

רחמנינוב ,פרוקופייב ,סקריאבין

6.11.17
אולם מנדל

מיכאל דימן ,בריטון
תימור שפירא ,פסנתר

פרבר,שומן

13.11.17
אולם מנדל

אלעד לוי ,כינור
עמרי מור ,פסנתר
גלעד אברו ,בס

פיוטים עם ג'אז

20.11.17
אולם מנדל

אילת קגן ,סופרן ,אפרת כהן ,סופרן
נעמה שולמן ,סופרן
עומר אריאלי ,פסנתר

מסע בזמן ,מהבארוק דרך השיר האמנותי
אל הרומנטיקה

27.11.17

עינת ארונשטיין ,סופרן; אביטל דרי ,אלט
איתן דרורי ,טנור; גיא פלץ ,בס
יזהר קרשון ,צ'מבלו

מדריגלים
בירד ,דאולנד ,לאסו ,מונטורדי,
סרמיזי

4.12.17

שלישיית עתר
טניה בלצר ,כינור
קריסטינה רייקו קופר ,צ'לו
עפר שלי ,פסנתר ,עיבודים

שוסון ,ברנשטיין ,י .ידיד

11.12.17

אסף בראון ,פסנתר

ברהמס ,אסף בראון

18.12.17

דוראל גולן ,פסנתר

סנסנס ,פורה ,ליסט

1.1.18

אנסמבל דיוינה אינסניה
זוהאו מורירה ( -)Joao Moreiraטנור
(פורטוגל/הולנד)
דורט פלורנטין -חליליות (ישראל)
ליליה סלבני -כינור בארוק (ישראל/הולנד)
בני אגסי -בסון בארוק (ישראל/הולנד)
לירון רינות -טרומבון עתיק (ישראל)
סיבה הנסטרה ( -)Siebe Henstraצ׳מבלו (הולנד)

מונטורדי ,קסטלו ,בוקסטהודה ,מרולה

8.1.18

עמרי יערי ,פסנתר

שוברט ,סטרוינסקי ,שופן ,רחמנינוב

15.1.18

רביעיית מיתרים גאיה מוזיטיקה
הלל טוטר ,אנה זיגרייך ,כינורות
יואב יצקן ,ויולה
גלי כנעני ,צ'לו

בטהובן ,שוסטקוביץ'

22.1.18

הרכב הג'אז היצוגי של האקדמיה למוסיקה ולמחול
ירושלים

The Musicology Department in cooperation with the Jack, Joseph & Morton Mandel School
for Advanced Studies in the Humanities, and The Dean of Students Office, presents:
The Monday Afternoon Concerts Series 2017-2018,
First Semester
Monday at 13:00, room 2715, Humanities Building, Mount Scopus
and The Mandel Building, Barbara Mandel Auditorium
Free admission
30.10.17

Irina Berkovich, piano

Rachmaninov, Prokofiev, Scriabin

6.11.17
Mandel Auditorium

Michael deaman, baritone
Timor Shapira, piano

Farber, Schumann

13.11.17
Mandel Auditorium

Elad Levi, violin
Omri Mor, piano
Gilad Avro, bass

Piyutim and Jazz

20.11.17
Mandel Auditorium

Ayelet Kagan, soprano Efrat Cohen, soprano
Naama Shulman, soprano
Omer Arieli, piano

From the Baroque to the Romantic Lied

27.11.17

Einat Aronstein, Soprano; Avital Dery, Alto
Eitan Drori,Tenor: Guy Pelc, Bass
Yizhar Karshon, Harpsichord

Byrd, Dowland, Lasso, Monteverdi
Sermisy

4.12.17

Atar Trio
Tanya Beltser, violin
Kristina Rieko Cooper, cello
Ofer Shelley, piano & arrangements

Chausson, Bernstein, Y.Yedid

11.12.17

Assaf Braun, piano

Brahms, Assaf Braun

18.12.17

Dorel Golan, piano

Saint-Saëns, Fauré, Liszt

1.1.18

Ensemble Divina Insania
João Moreira, tenor
Doret Florentin, recorders
Lilia Slavny, baroque violin
Benny Aghassi, baroque bassoon
Liron Rinot, suckbut
Siebe Henstra, harpsichord

Monteverdi, Castello,
Buxtehude Merula

8.1.18

Omri Yaari, piano

Schubert, Stravinsky, Chopin
Rachmaninov

15.1.18

Quartet Gaya- Musethica
Hallel Tutter, Anna Zigreich, violins
Yoav Yatskan, viola
Gali Knaani, cello

Beethoven, Shostakovich

22.1.18

The Jazz Ensemble of the Jerusalem Academy
of Music and Dance

